
ÅRSMELDING 2017



Regnskapslovens krav om årsberetning for små foretak er opphevet fra og med 

2017. Denne årsmelding er en omtale av virksomheten i Dyrebeskyttelsen Norge 

Sør-Trøndelag for 2017, men den er ikke utformet i henhold til regnskapslovens 

krav til innhold for årsberetning.



Styret har i 2017 bestått av:

Styreleder
Torunn Vingsand

Nestleder
Danielle H. Jørgensen

Styremedlem
Magnus A. Ligård

Styremedlem
Sissel I. Bremnes

Styremedlem
Grethe Aunaas

Styremedlem
Beate Thorstensen

Styremedlem
Andrea Elise Markussen

1. Varamedlem
Ingrid Ertsaas Åsheim

2. Varamedlem
Katrine Pedersen

3. Varamedlem
Line Thorset

Foreningens tilknytning 
og formål

Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag (DNST) er 

en lokalavdeling under den landsdekkende 

organisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge (DN). 

DNST jobber i tråd med DN sine vedtekter og 

etiske plattform. Vårt formål er å fremme og sikre 

dyrs rettigheter og velferd. Gjennom informasjon, 

påvirkning og direkte hjelp til dyr i nød arbeider 

organisasjonen for at dyr skal respekteres og 

anerkjennes som individer med egenverdi.

Foreningen DNST ble etablert i 2014 i tråd med en 

intern omorganisering av Stiftelsen 

Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn. 

Bakgrunnen for endringen følger på neste side i 

årsmeldingen. 



«	Alle	fortjener	et	hjem	»



Organisatorisk endring
I 2014 gjorde vi en organisatorisk endring internt i Dyrebeskyttelsen Trondheim. 

Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn ble opprettet i 1884, og er dermed 

en av Trondheims eldste stiftelser. For mange år siden tilsluttet stiftelsen seg 

Dyrebeskyttelsen Norge slik at vi ble en del av Norges største og eneste 

landsdekkende dyrevernsorganisasjon. Regelverket for stiftelser har endret seg i 

årenes løp, og nylig ble styret oppmerksomme på at det ikke er tillat for en stiftelse å 

være tilsluttet en overordnet organisasjon som Dyrebeskyttelsen Norge. Styret har 

jobbet for å finne en god løsning på denne problemstillingen, og saken har blitt 

grundig drøftet med Dyrebeskyttelsen Norge, internt i styret, med vår revisor og på 

stiftelses årsmøte.

Dyrebeskyttelsen Norge og revisor besluttet vi å bevare Stiftelsen Dyrebeskyttelsen 

Trondheim og Omegn. Samtidig opprettet vi foreningen Dyrebeskyttelsen Norge Sør-

Trøndelag, en lokalavdeling i Dyrebeskyttelsen Norge. Stiftelsen og foreningen er knyttet 

sammen gjennom de reviderte vedtektene for stiftelsen. All daglig drift og inntak av dyr er 

flyttet over til foreningen. Dette er kun en organisatorisk endring, og den vil ikke påvirke 

arbeidet vårt for å hjelpe nødstilte dyr. Vi beholder samme telefonnummer, e-postadresse 

og adresse som før. Brakka vil driftes som vanlig, og vi som engasjerer oss i det frivillige 

arbeidet gjør dette akkurat som før; så godt vi kan!



Hva vi har gjort i løpet av 2017

Foreningen driftes på 100 % frivillig basis. 

Dette er krevende, og oppgavene i 

tilknytning til den daglige omsorgen for 

dyrene vi har inne har alltid førsteprioritet. 

Dette kan medføre begrensede ressurser til 

andre aktiviteter, for eksempel 

medieoppfølging, stand og kampanjer. I 

2016 fikk vi likevel gjennomført flere 

aktiviteter, mye takket være aktivitetsgruppen 

vår.

I april var vi på Trondheim Vegan Fair, der vi 

hadde stand med salg av diverse effekter og 

utdeling av brosjyrer og generell informasjon. 

Standen ble godt besøkt, og arrangementet 

var vellykket. Tidligere leder Hege Wensell

holdt også et foredrag under arrangementet. 

I juni deltok vi på årets Martna i Trondheim. 

Der sto vi alle tre dagene, og fikk godt salg 

på både effekter, t-skjorter og lodd. Det var 

også en flott anledning til å promotere 

arbeidet vårt til publikum og få spredt ordet 

om godt dyrehold og verve nye medlemmer 

og frivillige.



I juli ble vi forespurt om å ha stand på 

katteutstilling arrangert av KKMN i 

Heimdalshallen. Dette var nok en flott 

mulighet for å spre informasjon om 

organisasjonen vår til andre dyrevenner, 

samt selge effekter og t-skjorter til inntekt 

for oss. 

Den 21. oktober deltok medlemmer fra 

Dyrebeskyttelsen sammen med NOAH for 

det årlige ”Fakkeltog mot pels”.

November ble måneden vi arrangerte vi 

Loppemarked. Loppemarkedet fant sted 4.-

5. november på Bispehaugen skole. Det ble 

en suksess, og mange frivillige var i sving 

både med å få til logistikk, innsamling og 

mottak av lopper, og selve gjennomføringen 

av loppemarkedet, samt opprydding i 

etterkant. Loppemarkedet var godt besøkt, 

og overskuddet kommer godt med i de 

daglige utgiftene. 

I desember deltok vi på Trondheim Vegan 

fair julemarked der vi serverte veganske 

vafler og hadde salg av effekter





Det er stort sett travelt året rundt i en organisasjon som Dyrebeskyttelsen. 

2017 var ikke noe unntak, og det er vanskelig å oppsummere alt, men 

under følger et knippe hendelser av det som skjedde i løpet av året. 

Foruten de aktivitetene som er nevnt på forrige side har vi i løpet av året 

holdt Åpen dag på brakka vår hver torsdag og søndag med unntak av 

høytider som påske, pinse og jul. Vi har også avholdt den årlige 

dugnaden vår der vi rydder i garasje, bod og på brakka slik at vi får en 

ordentlig vårrengjøring. 

Dyrebeskyttelsen mottok i februar en henvendelse fra Melhus Dyreklinikk 

om at en katt hadde blitt innbrakt fra Skaun med skuddskade. Katten ble 

avlivet av dyrevelferdsmessige hensyn og saken ble anmeldt av oss. 

Samarbeidet vårt med veterinær Linn Vada og Øya VGS gikk ikke slik vi 

hadde planlagt da vi dessverre så at det ble utfordrende å gjennomføre 

det i praksis. Linn Vada har derfor vært i kontakt med andre 

organisasjoner som hjelper hjemløse katter, og vi er glade for at andre 

som jobber for samme sak får nyte godt av tilbudet som er satt i stand i 

regi av Linn Vada og Øya VGS. 

Vi mottok i starten av året en brakke som vi vant gjennom Trondheim 

Renholdsverk AS. Denne fikk vi plassert på et midlertidig sted på en 

ubrukt tomt på Øya VGS. Skolen ønsket at vi fant et nytt sted inne 

skolestart i medio august. Vi lyktes ikke med å finne en ny plassering, og 

fant derfor ut at vi skulle donere den til en annen organisasjon som jobber 

for hjemløse dyr. Etter å ha forhørt oss med forskjellige organisasjoner i 

regionen kunne ”Potespor i Hjertet” ta i mot brakka og sørget selv for 

frakt. Vi håper brakken kommer godt til nytte og at mange firbeinte får 

stor glede av den i årene som kommer! 

Hendelser i løpet av året



I juni satte vi i gang en aksjon med Spleis der vi samlet inn penger til å 

realisere drømmen om Dyrenes hus. Aksjonen ga oss kjærkomne kroner 

som vil bli stående på konto til drømmen om nye lokaler kan realiseres.

Foreningen var på visning på en eiendom like ved Granåsen i juni. 

Denne kunne ha realisert drømmen vår om et hus med større plass, 

men bud fra foreningen ble avslått fra selger. Vi har også vært i dialog 

med Trondheim Eiendom der vi har lagt inn ønske om å få tilsendt tilbud 

om kjøp av aktuelle tomter.

I november opprettet foreningen Vipps, noe som kom til god nytte og 

akkurat i tide til å ta imot betalinger på årets loppemarked. Vipps ble 

opprettet både med tanke på å forenkle betalinger på våre stands, men 

også for å kunne tilby en forenklet måte å motta donasjoner på. Vi 

håper med dette på å øke gaveinntektene i fremtiden.

Vi mottok i november en gledelig nyhet om at Te- og kaffehuset ønsket 

å donere 15% av en dags omsetning til oss. 

Foreningen sin Facebookside er populær, og vi ser at det er her vi har 

størst påvirkningskraft. Vi prøver også å oppdatere andre sosiale medier 

som vår konto på Instagram og Snapchat der publikum kan få innblikk i 

daglige gjøremål hos Dyrebeskyttelsen. Vi fikk også en ny nettside i 

løpet av 2017, www.dnst.no som vi har fått satt opp profesjonelt 

gjennom et tilbud vi fikk i regi av Dyrebeskyttelsen Norge. Det er 

betryggende og endelig ha en velfungerende nettside som er det 

viktigste redskapet vi har for å vise frem dyr til adopsjon.



Hjemløse kjæledyr
Hjemløse kjæledyr er et av Norges største dyrevelferdsproblem. Dyrebeskyttelsen Norge 

arbeider for at hvert individ uavhengig av artstilhørighet skal behandles med respekt, 

medfølelse og toleranse. Til tross for dette bruker lokalavdelingene i Dyrebeskyttelsen 

brorparten av ressursene på hjemløse kjæledyr og da spesielt katter. Problemstillingen med 

hjemløse katter kan forebygges gjennom kastrering og ID-merking. Vi vil med dette be alle 

våre medlemmer om å hjelpe oss å spre informasjon om hva som ligger i begrepet ansvarlig 

kattehold. Informer om viktighet av kastrering, vaksinering og ID-merking så bidrar du til at 

færre katter trenger vår hjelp! Antallet dyr vi har bistått i løpet av året gjenspeiler kapasiteten 

vår både i form av antall frivillige, men også den fysiske kapasiteten på brakka vår og 

tilgjengelige fosterhjem.

Dessverre forekommer det at vi ofte har sprengt kapasitet og må henvise til andre organisasjoner. 

Henvendelser som omhandler drektige dyr eller behov for akutt helsehjelp blir selvfølgelig alltid 

prioritert. En av de viktigste oppgavene vi som lokalavdeling jobber med er å ta oss av dyr i nød. Vi 

tar i all hovedsak hånd om hjemløse og vanskjøttede dyr. Vi samarbeider også med Mattilsynet og 

Dyrevernsnemda og tar inn dyr i nød gjennom dem. Dyrene tas i første omgang inn på brakka. Der 

registreres og oppstalles de før de tas med og undersøkes av veterinær og siden drar ut i fosterhjem. 



Justering av omplasseringsgebyr

I 2017 vedtok styret å justere opp omplasseringsgebyret. Våre gebyr ved 

omplassering har vært uendret i flere år. Samtidig har det vært en jevn prisstigning 

på mange av de tjenester og det utstyret vi trenger for å ivareta dyrene og drifte 

brakka vår på en god og forsvarlig måte. Derfor ble det besluttet å øke 

omplasseringsgebyrene fra og med januar på voksen katt og kattunge med 

følgende takster:

Voksen katt: 1.000 kroner (inkl. kastrering, id-merking, vaksinering, ormekur, 

helsesjekk)

Kattunge: 800 kroner (inkl. id-merking, vaksinering, ormekur, helsesjekk)



« Respekt for 

individet »



Daglig drift

Økonomi

Henvendelser fra publikum

I 2017 tok vi inn mange dyr som trengte vår hjelp, og i all hovedsak har det vært 

katter, noe som også har vært tilfelle i tidligere år. Vi har foruten katter også tatt inn 

et par smådyr. Totalt i 2017 tok vi imot 231 katter, 1 kanin og 1 undulat. 14 katter og 

èn undulat ble gjenforent med eier etter at de ble innbrakt til hjelpesenteret. 24 

katter/kattunger døde eller ble avlivet grunnet akutt sykdom, skader eller av 

dyrevelferdsmessige hensyn. Vi var så uheldige og mistet flere mødreløse og nyfødte 

kattunger i løpet av sesongen grunnet magevirus. Vi omplasserte i løpet av året har vi 

omplassert 170 katter og 1 kanin. Henvendelser fra publikum angående ønske om 

adopsjon har kommet jevnt gjennom året. Vi hjelper også mange dyr som ikke blir 

innbrakt til oss gjennom annonsering på vår Facebookside. Dette er noe vi ikke fører 

statistikk på, og vi vet derfor ikke hvor mange katter vi i tillegg hjelper til å få 

gjenforent med eieren sin gjennom slik annonsering.

Hovedinntektene til Dyrebeskyttelsen kommer fra medlemskontingent, gaver/støtte 

fra private personer og gjennom arrangementer som martna, loppemarked og 

andre stands. Veterinærutgifter er den største utgiftsposten, og foreningen 

kastrerer, vaksinerer og ID-merker alle katter, kattunger, kaniner og de fleste typer 

gnagere før de adopteres. Syke og skadde dyr får nødvendig helsehjelp og 

påfølgende medisinering. Takket være inntekten vi har i form av Grasrotandelen, 

gaver og støtte fra publikum klarer vi oss greit økonomisk. Se regnskap for 2017 

for en fullstendig og detaljert oversikt. 

I løpet av et år mottar vi mange henvendelser fra publikum. Henvendelsene kommer 

gjennom mange forskjellige kanaler, da vi både kan kontaktes via kontakttelefon, 

e-post, og melding på Facebook. Til sammen mottok vi 2689 henvendelser i løpet 

av året, noe som tilsvarer tilnærmet 52 henvendelser i uken. Disse besvares så raskt 

og presist som vi har kapasitet til. E-post og melding på Facebook besvares som 

regel i løpet av samme virkedag, mens henvendelser per telefon besvares i 

kontakttelefonens åpningstid som er totalt 17 timer per uke. Antallet henvendelser vi 

får utenom disse kanalene i form av publikumsoppmøter og i andre arenaer som 

stands og lignende er ikke medregnet.



Dyrebeskyttelsen Sør-Trøndelag i 
media

I løpet av året har vi blitt kontaktet av forskjellige medier for å belyse viktige saker 
innenfor dyrevelferd og dumpingsaker, men også koseligere påfunn som nettbasert 
direktesending med kattunger. Det er viktig at Dyrebeskyttelsen vises i media og får 
tydeliggjort alt av frivillig arbeid som gjøres.

I april hadde Adresseavisen og Trd.by en artikkel med fokus på dyrevelferd og ansvaret 
den enkelte dyreeier har. Her får artikkelen frem at vi opplever økt press på 
vakttelefonen rundt ferietider da folk reiser bort og ikke sørger for forsvarlig pass og 
tilsyn av kjæledyret sitt i perioden de er bortreist.

I starten av juli skrev Adresseavisen en artikkel der vi var intervjuet med fokus på den 
store andelen av uønskede kattunger, viktigheten av kastrering og at folk reiser fra 
katten sin på sommeren.

I midten av juli var vi sammen med vår søsterorganisasjon i Nord-Trøndelag på en stor 
innfanging i et hyttefelt på Stjørdal. Saken ble omtalt i Adresseavisen, Dagbladet og 
Stjørdals Blad.

I september hadde NRK P3 en sak på sin nettside der de hadde en sak om noen av våre 
kattunger. Kattungene ble filmet døgnet rundt og folk kunne følge med de direkte, samt 
fjernstyre leketøy og foringsautomat. Dette ble hetende P3 Mjau og skulle være et tilbud 
for folk som trengte et avbrekk fra Stortingsvalget 2017.

I oktober hadde studentavisen Under Dusken en artikkel om det å være frivillig hos oss 
med spesielt fokus på det å være fosterhjem.

I november hadde Adresseavisen en sak om den unge katten Lonesome som en av våre 
frivillige fant bundet fast på inngangspartiet til brakka en søndag kveld.



Takk for all hjelp i 2017
Vi vil også rette en stor takk til alle de som har støttet vårt arbeid i løpet av året, enten i form av 

adopsjoner, besøk på brakka, donasjoner, gaver i form av utstyr eller forbruksvarer. Det er veldig 

hyggelig å se at så mange har omtanke for hjemløse dyr og det arbeidet vi gjør.

I tillegg vil vi takke alle medlemmer og frivillige som bruker av sin tid på å bistå Dyrebeskyttelsen. 

Sammen er vi sterke, og uten alle hendene hadde vi ikke klart å gi så mange dyr en ny sjanse.

Samarbeidspartnere

Vi har hatt et godt samarbeid med mange i løpet av 2017. En stor takk rettes til Melhus Dyreklinikk, 

Bakgårdskatt, Pinnsvinhjelpen, FOD Trondheim, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag, Potespor i 

Hjertet, Dyrevernsnemda for Malvik, Trondheim og Klæbu.

En ydmyk og spesiell takk rettes til Francis Kjeldsberg og hans nærmeste som i en årrekke har gitt 

Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag mulighet til å huse hjemløse dyr på brakka vår i Sluppenveien 

10B.

Tusen takk for all hjelp og godt samarbeid i 2017!

Trondheim 14.02.18

Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag

Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag

Postboks 1429 Leangen

7444 Trondheim

E-post: sor-trondelag@dyrebeskyttelsen.com

Nettside: www.dnst.no

Telefon: 95225275

Organisasjonsnummer: 993.868.086

Kontonummer: 4358.15.86109

Vippsnummer: 132756




